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Վանաձոր քաղաքի աշխատաշուկայի 2017Վանաձոր քաղաքի աշխատաշուկայի 2017Վանաձոր քաղաքի աշխատաշուկայի 2017Վանաձոր քաղաքի աշխատաշուկայի 2017----2018 2018 2018 2018 թթ. թթ. թթ. թթ. 
հիմնական ցուցանիշների վերլուծությունըհիմնական ցուցանիշների վերլուծությունըհիմնական ցուցանիշների վերլուծությունըհիմնական ցուցանիշների վերլուծությունը    

Անանյան ՄարիետաԱնանյան ՄարիետաԱնանյան ՄարիետաԱնանյան Մարիետա        
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... աշխատանք, գործազրկություն, գործա-
տու, աշխատանք փնտրողներ, տնտեսություն, տարիքային ցենզ, 
կրթական ցենզ, մասնագիտություն 

Աշխատաշուկայի վերլուծության հիմնական ցուցանիշներն են 
աշխատանք փնտրողները` ըստ կրթական և տարիքային ցենզի, 
ըստ գործազրկության տևողության, աշխատանքի տեղավորված-
ները, գործատուները, տնտեսության հիմնական և հեռանկարային 
ճյուղերը: 

Վանաձորում աշխատանք փնտրողների թիվը 2019 թ. հունվարի 
1-ի դրությամբ կազմել 4514 մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժա-
մանակահատվածի նկատմամբ աճել է 5,1 %-ով: Գործազուրկների 
թվաքանակը կազմում է աշխատանք փնտրողների 97,5 % կամ 
4403 մարդ: Այս ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակա-
հատվածի նկատմամբ աճել է 6,0 %-ով: Գործազուրկ կանանց թիվը 
կազմում է գործազուրկների թվի 68,5 %-ը կամ 3016 մարդ:  

 

 
01.01.2018 թ. 
դրությամբ 

01.01.2019թ. 
դրությամբ 

Փոփոխություն 
(%) 

Աշխատանք 
փնտրողների թիվը 

4283 4514 5.1 

Գործազուրկների 
թիվը 

4139 4403 6.0 

 
Աշխատանք փնտրողների գործազուրկների թվի աճը նախորդ 

տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ հիմնակա-
նում պայմանավորված է նրանով, որ աշխատանք փնտրողներն 
սկսել են ավելի ակտիվ դիմել Վանաձորի զբաղվածության տա-
րածքային կենտրոն՝ զբաղվածության պետական ծրագրերում 
ընդգրկվելու և արդյունքում աշխատանքի տեղավորվելու համար: 

Ըստ կրթական ցենզի՝ հետբուհական և բարձրագույն կրթու-
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թյուն ունեցողների թիվը Վանաձորում կազմում է գործազուրկ-
ների թվի 14,9%-ը՝ 656 մարդ, միջին մասնագիտական կրթություն 
ունեցողներինը 20,5%, որը կազմում է 903 մարդ, նախնական մաս-
նագիտական կրթություն ունեցողներինը 2,1%, որը կազմում է 92 
մարդ, 55. 1%՝ 2426 մարդ ընդհանուր միջնակարգ, հիմնական ընդ-
հանուր կրթություն ունեցողներինը 7.4 %՝ 326 մարդ1 (տրամագիր 1):  

 

 
Տրամագիր 1Տրամագիր 1Տրամագիր 1Տրամագիր 1    

 
Ըստ կրթության վերլուծությունը ցույց էտալիս, որ գործա-

զուրկների ընդհանուր թվի մեջ մեծ տեսակարար կշիռ ունի ընդ-
հանուր միջնակարգ կրթություն ունեցողների թիվը (55,1 %), որը, 
ըստ մեր դիտարկումների, պայմանավորված է նրանով, որ ընդհա-
նուր միջնակարգ կրթություն ունեցողները չունեն մասնագիտու-
թյուն և որակավորում, որի պատճառով դժվարանում են աշխա-
տանք գտնելու հարցում, չեն կարողանում տեղավորվել աշխա-
տանքի, քանի որ գործատուների կողմից ներկայացված թափուր 
աշխատատեղերի նկատմամբ պահանջները հիմնականում մաս-
նագիտական են: Այս կատեգորիայի գործազուրկների մրցունա-
կությունը աշխատաշուկայում բարձրացնելու համար անհրաժեշտ 
է իրականացնել մասնագիտական ուսուցման դասընթացներ, կամ 

                                                                 
1 Հաշվարկները կատարվել են հեղինակի կողմից: 
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կիրառել «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի 
տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման» 
ծրագիրը, կամ աշխատանք փնտրողի մրցունակության բարձրաց-
ման զբաղվածության այլ պետական ծրագրեր:  

 

 
Տրամագիր 2Տրամագիր 2Տրամագիր 2Տրամագիր 2    

 
2019 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժա-

մանակաշրջանի համեմատությամբ՝ ըստ կրթության վերլուծու-
թյունը ցույց է տալիս, որ գործազուրկների թվի մեջ տեսակարար 
կշռով աճման տենդենց է նկատվում բարձրագույն կրթություն 
ունեցողների թիվը (գործազուրկների թվի բացարձակ թվով 6,6 % 
աճման մեջ բարձրագույն կրթություն ունեցողների շրջանում բա-
ցարձակ թվով աճ է գրանցվել ընդամենը 9,1 %), որը, ըստ մեր դի-
տարկումների, պայմանավորված է նրանով, որ բարձրագույն 
կրթություն ունեցողներն սկսել են ավելի ակտիվ դիմել Վանաձորի 
զբաղվածության տարածքային կենտրոն՝ զբաղվածության պետա-
կան ծրագրերում ընդգրկվելու և արդյունքում աշխատանքի տեղա-
վորվելու համար: Միջին մասնագիտական, արհեստագործական, 
ընդհանուր միջնակարգ կրթություն ունեցողների թիվը գործա-
զուրկների թվի մեջ տեսակարար կշռով էապես չի փոփոխվել 
(տրամագիր 2): 

Ըստ տարիքային ցենզի՝ գործազուրկների թվում 16-29 տա-
րեկանները կազմում են 16.5 %` 726 մարդ, 30-34 տարեկանները` 
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15.9 % կամ 700 մարդ, 35-44 տարեկանները` 32.5 %, կամ 1431 
մարդ, 45-54 տարեկանները 19.1 % կամ 841 մարդ, 55-ից բարձր 
տարիքի անձինք` 16.0% կամ 705 մարդ2:  

 

 
Տրամագիր 3Տրամագիր 3Տրամագիր 3Տրամագիր 3    

 
2019 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժա-

մանակաշրջանի համեմատությամբ՝ գործազուրկների թվի մեջ տե-
սակարար կշռով նվազման տենդենց է նկատվում 16-29 տարիքի 
գործազուրկների շրջանում, որը, ըստ մեր դիտարկումների, պայ-
մանավորված է նրանով, որ այս տարիքի աշխատանք փնտրող-
ները ավելի ակտիվ են աշխատաշուկայում, ավելի արագ են կողմ-
նորոշվում աշխատանք փնտրելու հարցում և գտնում համապա-
տասխան աշխատանք: Հարկ է նշել նաև, որ նրանք, ըստ կրթու-
թյան, կամ կարճաժամկետ ուսուցումների արդյունքում, արդեն 
հիմնականում ձեռք են բերել որևէ մասնագիտություն և կարողա-
ցել են ընդունվել աշխատանքի որևէ գործատուի մոտ: 

Գործազուրկների թվի մեջ տեսակարար կշռով աճման տեն-
դենց է նկատվում 30-ից բարձր տարիքի գործազուրկների շրջա-
նում, որը, ըստ մեր դիտարկումների, պայմանավորված է նրանով, 
որ այս տարիքի գործազուրկները, որևէ գործատուի մոտից ազատ-
վելով աշխատանքից, ավելի ակտիվ են սկսել դիմել զբաղվածու-
թյան կենտրոն՝ աշխատանք փնտրելու և զբաղվածության պետա-

                                                                 
2 Հաշվարկները կատարվել են հեղինակի կողմից: 
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կան ծրագրում ընդգրկվելու համար (տրամագիր 3): Այս կատեգո-
րիայի գործազուրկների մրցունակությունը աշխատաշուկայում 
բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել վերամասնա-
գիտացման դասընթացներ կամ կիրառել «Աշխատաշուկայում ան-
մրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործա-
տուին միանվագ փոխհատուցման» ծրագիրը: 

Ըստ գործազրկության տևողության (տրամագիր 4)` մինչև 3 
ամիս տևողությամբ գործազուրկների թիվը կազմում է գործա-
զուրկների ընդհանուր թվի 45%-ը, կազմում է 198 մարդ, 4-6 ամիս 
տևողությամբ գործազուրկների թիվը կազմում է 6,4%` 282 մարդ, 
7-11 ամիս տևողությամբ գործազուրկների թիվը կազմում է 10,7%` 
471 մարդ, 1-3 տարի տևողությամբ գործազուրկների թիվը 
կազմում է 29,8%` 1312 մարդ, 3 տարի և ավելի տևողությամբ գոր-
ծազուրկների թիվը կազմում է 48,6 %` 2140 մարդ3: 

 

 
Տրամագիր 4Տրամագիր 4Տրամագիր 4Տրամագիր 4    

 
2019 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Վանաձորի գործազուրկների 

վերլուծությունը, ըստ գործազրկության տևողության, ար-
տահայտված տոկոսներով 2019 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, 
նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ, 
ըստ գործազրկության տևողության, վերլուծությունը ցույց է տա-

                                                                 
3 Հաշվարկները կատարվել են հեղինակի կողմից: 
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լիս, որ աճել է 3 տարուց ավելի գործազուրկի կարգավիճակ ունե-
ցողների թիվը, որը, ըստ մեր դիտարկումների, պայմանավորված է 
նրանով, որ երկար ժամանակ մնալով գործազուրկի կարգավիճա-
կում, կորցրել են իրենց մասնագիտական որակավորումը, որի 
պատճառով դժվարանում են աշխատանք գտնելու հարցում: Չեն 
կարողանում տեղավորվել աշխատանքի, քանի որ գործատուների 
կողմից ներկայացված թափուր աշխատատեղերի նկատմամբ պա-
հանջները հիմնականում մասնագիտական են և պահանջում են 
համապատասխան որակավորում: Մյուս կողմից այս կարգավի-
ճակի անձինք հիմնականում պարտաճանաչ ներկայանում են 
զբաղվածության կենտրոնի կողմից նախապես տեղեկացված կան-
չերին՝ գործազուրկի կարգավիճակում մնալու և պարբերաբար 
թափուր աշխատատեղերին ծանոթանալու համար: Այս կատեգո-
րիայի գործազուրկների մրցունակությունը աշխատաշուկայում 
բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել մասնագի-
տական ուսուցման դասընթացներ կամ կիրառել «Աշխատաշուկա-
յում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքւմ 
գործատուին միանվագ փոխհատուցման» ծրագիրը:  

Աշխատանքի տեղավորվածներ 
2019 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ աշխատանքի տեղավորված-

ների թիվը կազմում է 473 մարդ, որոնցից 343-ը` կին, 53-ը` ուղե-
գրով տեղավորված: 2017 թ. նույն ժամանակաշրջանի համեմա-
տությամբ աշխատանքի տեղավորվածների թիվը աճել է 3,7 %-ով 
(Աղյուսակ 1): 

Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1    
Աշխատանքի տեղավորված գործազուրկների 2017Աշխատանքի տեղավորված գործազուրկների 2017Աշխատանքի տեղավորված գործազուրկների 2017Աշխատանքի տեղավորված գործազուրկների 2017----2018 2018 2018 2018 թթ. թթ. թթ. թթ. 

հհհհամեմատական ցուցանիշները 2019 թ. հունվարի 1ամեմատական ցուցանիշները 2019 թ. հունվարի 1ամեմատական ցուցանիշները 2019 թ. հունվարի 1ամեմատական ցուցանիշները 2019 թ. հունվարի 1----ի դրությամբի դրությամբի դրությամբի դրությամբ    
1. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և 
ձկնորսություն 

4 

 Անտառապահ 1 
 Բանվոր 3 
2. Արդյունաբերություն 142 
 Որակի հսկիչ 5 
 Տեխնոլոգ 2 
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 Ապրանքագետ 1 
 Վերանայող 1 
 Ձևարար 1 
 Կարող բանվորուհի 110 
 Հացթուխ 4 
 Հրուշակագործ 3 
 Արծաթագործ 8 
 Բանվոր 1 
 Այլ 6 
3. Շինարարություն  19 
 Բետոնագործ  1 
 Շինարար 9 
 Մոնտաժող  1 
 Բանվոր 8 
4. Մեծածախ և մանրածախ առևտուր ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլների նորոգում  

67 

 Մենեջեր 3 
 Վաճառող  56 
 Գանձապահ  1 
 Առաքիչ 1 
 Վարորդ առաքիչ 2 
 Բանվոր 4 
5. Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն  2 
 Ավտոմեխանիկ 1 
 Վարորդ 1 
6. Կացություն և հանրային սննդի կազմակերպում  14 
 Ադմինիստրատոր  2 
 Խոհարար 2 
 Խոհարարի օգնական  1 
 Մատուցող 5 
 Սպասարկող  1 
 Խոհանոցի աշխատող  2 
 Տեխնիկական աշխատող 1 
7. Տեղեկատվություն և կապ  5 
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 Համակարգչային օպերատոր 3 
 Նամակատար 1 
 Կրպակի վաճառող 1 
8. Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն  2 
 Հաշվետար-գանձապահ 1 
 Հաշվապահ 1 
9. Կրթություն  46 
 Դասախոս 1 
 Ռեֆերենտ 1 
 Ուսուցիչ 30 
 Դաստիարակ 2 
 Ծրագրավորող 3 
 Հաշվապահ  1 
 Գործավար 2 
 Տեխնիկական աշխատող 4 
 Բանվոր 1 
 Պահակ 1 
10. Պետական կառավարում և պաշտպանություն, 
պարտադիր սոցիալական ապահովություն  

15 

 Տեսուչ 1 
 1-ի կարգի մասնագետ 1 
 Սոցիալական աշխատող  2 
 Զինվորական ծառայող  3 
 Գործավար  2 
 Տեխնիկական աշխատող  3 
 Պահակ 3 
11. Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական 
սպասարկում  

30 

 Բժիշկ  2 
 Բուժքույր 15 
 Դեղատան տնօրեն 1 
 Դեղագործ 4 
 Մենեջեր 1 
 Ադմինիստրատոր 2 
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 Մատենավար  2 
 Գործավար 1 
 Տեխնիկական աշխատող 2 
12. Մշակույթ, զվարժություններ և հանգիստ 8 
 Գործիքավորող 1 
 Պարուսույց 1 
 Դաշնամուրի դասատու 1 
 Վարորդ 2 
 Տեխնիկական աշխատող 3 
13. Սպասարկման այլ ծառայություններ 119 

 
2018 թ. իրականացվել են զբաղվածության պետական ծրագ-

րեր 8 ուղղություններով: 53 գործազուրկներ աշխատանքի են տե-
ղավորվել «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատան-
քի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուց-
ման» ծրագրով, 23 գործազուրկներ ներգրավվել են «ձեռք բերած 
մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք 
բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում» 
ծրագրում, 6 գործազուրկ երիտասարդ մայրիկների համար գործա-
տուի մոտ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում, 19 գոր-
ծազուրկներ ներգրավվել են «մինչև երկու տարին լրանալը աշխա-
տանքի վերադառնալու դեպքում, երեխայի խնամքի արձակուր-
դում գտնվող անձանց` երեխայի մինչև երկու տարին լրանալն աշ-
խատանքի վերադառնալու դեպքում, երեխայի խնամքն աշխա-
տանքին զուգահեռ կազմակերպելու համար աջակցության տրա-
մադրում» ծրագրում, 52 գործազուրկներ ներգրավվել են «աշխա-
տաշուկայում անմրցունակ անձանց հարմար աշխատանքի տեղա-
վորման նպատակով գործատուներին այցելության համար դրա-
մական օգնության տրամադրում» ծրագրում, որից 9-ը տեղավոր-
վել են աշխատանքի, 3 գործազուրկներ աշխատանքի են տեղա-
վորվել «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր ձեռնար-
կատիրական գործունեության աջակցության տրամադրում» ծրագ-
րով, 47 գործազուրկների համար մասնագիտական ուսուցման վե-
րամասնագիտացման ծրագրերի իրականացման հայտեր են ներ-
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կայացվել զբաղվածության պետական գործակալություն, սակայն 
չեն իրականացվել մրցույթներում որևէ գործատուի չհաղթելու 
պատճառով, իրականացվել է 1 աշխատանքի տոնավաճառ, որին 
մասնակցել են 35 գործատուներ և մոտ 2150 աշխատանք փնտրող-
ներ, տոնավաճառին ներկայացված էր 343 առկա և 211 սպասվելիք 
թափուր աշխատատեղեր: 2018 թ. գործազուրկի կարգավիճակը 
դադարեցված և հաշվառումից դուրս եկած աշխատանք փնտրող-
ների թիվը կազմում է 650 մարդ:  

Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1 

 

ՀաշվառումիցՀաշվառումիցՀաշվառումիցՀաշվառումից    
    հանելու հանելու հանելու հանելու     
պատճառըպատճառըպատճառըպատճառը    

Ըն
դա
մե
նը
 

Ըն
դա
մե
նը
 

Ըն
դա
մե
նը
 

Ըն
դա
մե
նը
     

9 9 9 9 
ա
մս
ու
մ

ա
մս
ու
մ

ա
մս
ու
մ

ա
մս
ու
մ     

հո
կտ
եմ
բե
ր

հո
կտ
եմ
բե
ր

հո
կտ
եմ
բե
ր

հո
կտ
եմ
բե
ր     

նո
յե
մբ
եր

նո
յե
մբ
եր

նո
յե
մբ
եր

նո
յե
մբ
եր
    

դե
կտ
եմ
բե
ր

դե
կտ
եմ
բե
ր

դե
կտ
եմ
բե
ր

դե
կտ
եմ
բե
ր     

Ըն
դա
մե
նը
 

Ըն
դա
մե
նը
 

Ըն
դա
մե
նը
 

Ըն
դա
մե
նը
     

11 11 -- --
ին
 կ
իս
ա
մյ
ա
կ

ին
 կ
իս
ա
մյ
ա
կ

ին
 կ
իս
ա
մյ
ա
կ

ին
 կ
իս
ա
մյ
ա
կ     

Ընդամենը որոնցից 650 23 35 20 728 

Աշխատանքի տեղավորված 80 4 12 5 101 

Անհարգելի պատճառով  
2 անգամ չներկայացած 

13 4 4 6 127 

Երկրորդ անգամ աշխատանքի 
առաջարկից հրաժարված 

32 0 0 0 32 

Այլ բնակավայր տեղափոխված 0 0 0 0 0 

Կենսաթոշակի անցած 40 6 5 3 54 

Մահացած 7 1 0 1 9 

Ներկայացրել է սխալ 
տեղեկություններ 

270 6 0 0 276 

Այլ 108 2 14 5 129 
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2019 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ անհարգելի պատճառով 2 
անգամ Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի կող-
մից նախապես տեղեկացված կանչերին չներկայացած գործա-
զուրկների թիվը 127 է, որոնց գործազուրկի իրավիճակները դադա-
րեցվել են: Չներկայանալը հիմնականում պայմանավորված է 
զբաղվածության կենտրոնի աշխատանք փնտրողի հիմնական 
բնակության վայրից հեռու գտնվելու (զբաղվածության կենտրոնը 
գտնվում է Վանաձոր քաղաքի կենտրոնում և բացի Վանաձորի 
բնակչությունից սպասարկում է նաև Գուգարքի տարածաշրջանի 
21 համայնքների բնակիչներին), ընտանեկան, անձնական, առող-
ջական և այլ պատճառներով:  

Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնում հաշ-
վառված գործազուրկների մեջ հիմնականում գերակշռում են 
հետևյալ մասնագիտություններով անձինք` մանկավարժներ, 
տնտեսագետներ, ճարտարագետներ, բանասերներ, կառավարիչ-
մենեջերներ, իրավագետներ և այլն:  

Իսկ գործատուների կողմից ստացվող թափուր աշխատատե-
ղերի թվաքանակում գերակշռում են` կարի տեխնոլոգ, կարող 
բանվոր, մատուցող, վաճառող, բուժքույր, դեղագործ, դեղագետ և 
այլ մասնագիտություններով աշխատուժի պահանջարկը: 

    
ԳործատուներԳործատուներԳործատուներԳործատուներ    
Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի սպա-

սարկման տարածքում գործատուների թիվը 2970 է, որոնցից 1460-
ի հետ կապ է հաստատվել կենտրոնի կողմից, իսկ 1364-ի հետ (125 
պետական և 1239 ոչ պետական) կենտրոնը համագործակցում է: 
Հիմնականում գերակշռում են կարի արտադրության, կաթի վերա-
մշակման, սննդի արտադրության, սպասարկման, առողջության 
պահպանման, առևտրի և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում 
գործող գործատուները: Խոշոր գործատուներից են «Գլորիա» ՍՊԸ-ն, 
«Սարտոն» ՍՊԸ-ն, «Դարբբագս» ՍՊԸ-ն և այլն:  

2018 թ. չորրորդ եռամսյակում թափուր աշխատատեղերի հայ-
տեր են ներկայացրել 48 գործատուներ (2 պետական և 46 ոչ պե-
տական) հետևյալ ոլորտներից` արդյունաբերություն, առևտուր, 
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փոխադրամիջոցներ, կացություն և հանրային սնունդ, կրթություն, 
առողջապահություն, սպասարկման այլ ծառայություններ:  

Գործատուների կողմից թափուր աշխատատեղերի առաջարկ 
է արվել հետևյալ մասնագիտություններով` բուժքույր, դեղագործ, 
վաճառող, ծրագրավորող, արծաթագործ, կարի տեխնոլոգ, կարող 
բանվոր, մատուցող, վարսահարդար, մատնահարդար, գանձա-
պահ, մենեջեր, ծրագրավորող և այլն: 

Արագ համալրվում են հիմնականում բուժքույր, դեղագործ, 
վաճառող, ծրագրավորող, արծաթագործ մասնագիտություններով 
թափուր աշխատատեղերը: Այս մասնագիտություններով աշխա-
տատեղերը արագ համալրվում են թե՛ զբաղվածության պետական 
ծրագրերով և թե՛ առանց ծրագրերի: 

Երկար ժամանակ չեն համալրվում հիմնականում կարի ար-
տադրության ոլորտի թափուր աշխատատեղերը՝ աշխատավարձի 
ցածր լինելու պատճառով, և կաթի վերամշակման ոլորտի թափուր 
աշխատատեղերը՝ համապատասխան մասնագետներ չլինելու 
պատճառով: 

2018 թ. ստեղծվել է կարկտապաշտպան ցանցերի արտադրու-
թյան ձեռնարկությունը, ինչպես նաև մեքենայի գազաբալոնների 
արտադրության ձեռնարկությունը, որտեղ կլինեն նոր թափուր աշ-
խատատեղեր՝ մեքենաների գազաբալոնների արտադրության 
(խառատներ, ֆրեզերագործներ, պլաստմասե բալոնների պատ-
րաստման մասնագետներ) բնագավառում, 2019 թ. այս արտադրու-
թյունը կընդլայնվի, և նախատեսվում է, որ կսկսվի մարդատար 
ավտոմեքենաների արտադրություն: 

2019 թ. կընդլայնվի նաև կարի արտադրության բնագավառում 
գործող «Սասստեքս» ՍՊԸ-ն, և կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր:  

Վանաձոր քաղաքում գործում են կաթի վերամշակման, զովա-
ցուցիչ ըմպելիքների, շինարարական նյութերի արտադրություն-
ներ, որոնք հիմնականում սպառում են ներքին պահանջարկի մի 
մասը միայն: Նշված ոլորտներից մեծ պոտենցիալ ունի հատկա-
պես գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման ոլորտը, ինչը 
պայմանավորված է քաղաքին մոտ գտնվող գյուղական համայնք-
ների առկայությամբ:  
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Վանաձորում գործում են մի շարք ընկերություններ, որոնց 
արտադրանքը արտահանվում է երկրի սահմաններից դուրս 
(դրանք հիմնականում կարի ֆաբրիկաններն են, որոնք կատարում 
են եվրոպական ֆիրմաների պատվերներ): 

Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնում հաշ-
վառված են 12 միգրանտներ: Ըստ կրթական ցենզի՝ բարձրագույն 
կրթություն ունի 1 անձ, միջին մասնագիտական կրթություն՝ 3 
անձ, 6 անձ՝ միջնակարգ կրթությամբ, 2 անձ՝ հիմնական-ընդհա-
նուր: Ըստ տարիքային ցենզի՝ 25-30 տարեկանները՝ 2 անձ, 31-35 
տարեկան՝ 1 անձ, 36-45 տարեկանները՝ 3 անձ, 45-55 տարեկան-
ները՝ 5 անձ, 55-ից բարձր` 1 անձ: 

Տնտեսության հիմնական ու հեռանկարային ճյուղերը 
Վանաձորի պատմության, ռեսուրսների, տնտեսական հնա-

րավորությունների, մրցակցային առավելությունների ու ներուժի 
ուսումնասիրությունը հանգեցնում է այն մտքին, որ Վանաձորում 
տնտեսությունը կարող է զարգանալ՝ հենվելով փոքր և միջին ձեռ-
ներեցության վրա: 

Ներկայումս Վանաձորում աշխատում են երեք կարի ֆաբրի-
կաներ, որոնք հիմնականում կատարում են եվրոպական և ամե-
րիկյան ֆիրմաների պատվերները: Այս ոլորտը պետական 
ուղղորդված և երկարաժամկետ քաղաքականության դեպքում մեծ 
պոտենցիալ ունի զարգանալու և գերակա ճյուղ համարվելու: 

Վանաձորը հայտնի է իր առողջարանով: Մեղմ կլիման ու 
գեղատեսիլ բնությունը ապահովում են տարեկան առնվազն 10000 
մարդու հոսքը Վանաձոր` ամռան ամիսներին: Առողջարանային 
գործունեությունը կրում էր սեզոնային բնույթ, սակայն 2018 թ. հու-
նիսից սկսեց գործել շուրջօրյա: Այս ոլորտը նույնպես համարվում 
է պոտենցիալ գերակա ճյուղ, քանզի Վանաձորի «Արմենիա» առող-
ջարանային համալիրի բազայի վրա հնարավորություն կա ընդլայ-
նելու ծառայությունների բազան և սպասարկման մակարդակի 
բարձրացմամբ, ու ճիշտ մարկետինգային քաղաքականությամբ 
իրատեսական հիմքեր կան ոլորտը էականորեն զարգացնելու: 

Վանաձորի քաղաքային համայնքը կարևորում է առողջարա-
նային ոլորտի զարգացումը (Վանաձոր համայնքի ռազմավարա-
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կան ծրագիր 2012-2022 թթ.) և դրա պլատֆորմի վրա նաև տուրիզ-
մի զարգացման հեռանկարները: Այս ոլորտի զարգացմանն 
ուղղված ռազմավարության մշակման խնդիրը առաջնային է: 

Տեքստիլ արդյունաբերություն 
Վանաձորում գործող չորս կարի ֆաբրիկաները («Սարտոն», 

«Բազում», «Գլորիա», «Սասստեքս») գործում են մասնակիորեն` 
կատարելով արևմտյան ընկերությունների պատվերները: Վանա-
ձորում վերջին տարիներին ձևավորվեցին նաև մի քանի փոքր ար-
տադրամասեր, որոնք աշխատում են հիմնականում տեղական 
շուկայի համար: Վերջիններիս արտադրանքը վաճառվում է Երևա-
նի, Վանաձորի և այլ քաղաքների շուկաներում և տոնավաճառնե-
րում: Վանաձորում գործող կարի ֆաբրիկաները հիմնականում 
կարողանում են կազմակերպել արտադրական և մատակարար-
ման գործընթացը: Այժմ Վանաձորի տեքստիլի ոլորտում ընդ-
գրկված են ավելի քան 1500 աշխատողներ, ինչը բավականին լուրջ 
թիվ է Վանաձորի համար: 

Գործող փոքր արտադրությունները, անհատ դերձակները, 
որոնք աշխատում են տեղական շուկայի համար, հակված են բա-
վարարել միջին որակի և էժան գին ունեցող պահանջարկը: Վեր-
ջիններիս կողմից արտադրած տաբատները, շրջազգեստները մե-
ծամասամբ իրացվում են տոնավաճառներում և այլ շուկաներում: 

Զբոսաշրջություն 
Վանաձորը գտնվում է Երևանից դեպի Հայաստանի հյուսիս և 

Վրաստան տանող ճանապարհին, ինչը բարձրացնում է Վանա-
ձորի գրավչությունը՝ որպես տարանցիկ կետ: Վանաձորի անմի-
ջական հարևանությամբ են գտնվում մի շարք պատմամշակութա-
յին բարձրարժեք հուշարձաններ, որոնք ընդգրկված են Հայաստան 
այցելող օտարերկրյա զբոսաշրջիկների բազմաթիվ տուր-փաթեթ-
ների մեջ: Առանձնապես ուշագրավ են Սանահինի ու Հաղպատի 
վանական համալիրները (ընդգրկված են UNESCO-ի համաշխար-
հային մշակութային ժառանգության ցանկում), Օձունի համալիրը, 
Ախթալայի վանական համալիրն ու բերդը, Լոռի բերդի և Տաշիրի 
բերդի ավերակները, Դսեղի Ս. Գրիգոր Բարձրաքաշ վանքը և այլն: 
Ներկայումս օտարերկրյա զբոսաշրջիկների գրեթե ոչ մի խումբ 
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Հայաստան այցելելիս չի հանգրվանում Վանաձորում` համապա-
տասխան հյուրանոցային պայմանների և համապատասխան 
որակի սպասարկման բացակայության պատճառով: 

Վանաձորում նկատելիորեն զարգանում է մասնավոր առող-
ջապահությունը: Այս հանգամանքը հնարավորություն է տալիս 
զարգացնել նաև առողջապահական տուրիզմը: Սա բավականին 
գրավիչ է նաև այն պատճառով, որ ստոմատոլոգիայում իրատեսա-
կան է որակի համապատասխանեցումը միջազգային ստանդարտ-
ներին` ապահովելով մրցունակ գներ: 

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Մարկոսյան Ա., Սաֆարյան Ռ. Շուկայական տնտեսության 
հիմունքները, Երևան, 2002: 

2. ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
զբաղվածության պետական գործակալության Վանաձորի 
զբաղվածություն տարածքային կենտրոն, 2017: 

3. ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
զբաղվածության պետական գործակալություն Վանաձորի 
զբաղվածության տարածքային կենտրոն, 2018: 
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Анализ основных показателей трудового рынкаАнализ основных показателей трудового рынкаАнализ основных показателей трудового рынкаАнализ основных показателей трудового рынка    
города Ванадзора 2017города Ванадзора 2017города Ванадзора 2017города Ванадзора 2017----2018 гг.2018 гг.2018 гг.2018 гг.    

Ананян МариэттаАнанян МариэттаАнанян МариэттаАнанян Мариэтта    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: работа, безработица, работодатель, желающие 
трудоустроиться, экономика, возрастной ценз, образовательный ценз, 
специальность 

Исследование и анализ трудового рынка являются приоритетными 
направлениями в государственной политике любой страны. 

Проблемы занятости и безработицы наиболее актуальны прежде всего 
в регионах РА, что является следствием неравномерного экономического 
развития периферии. 

В научной статье с целью изучения проблемы занятости в Ванадзоре 
был осуществлен анализ основных показателей трудового рынка города в 
2017-2018 гг., исходя из образовательного и возрастного ценза желающих 
трудоустроиться, продолжительности пребывания без работы, перспектив 
развития разных отраслей экономики. Нами был проведен также монито-
ринг среди устроившихся на работу и работодателей. Были изучены госу-
дарственные программы занятости, осуществленные по восьми нап-
равлениям в 2018 году, благодаря которым трудоустроились 212 безработ-
ных. Исследование ресурсов, экономических возможностей, конкурентных 
преимуществ и потенциала города Ванадзора позволило сделать вывод, что 
экономика может здесь развиваться, опираясь только на малый и средний 
бизнес. 
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Analysis on Vanadzor City Labour MarketAnalysis on Vanadzor City Labour MarketAnalysis on Vanadzor City Labour MarketAnalysis on Vanadzor City Labour Market    
    Basic Indicators of 2017Basic Indicators of 2017Basic Indicators of 2017Basic Indicators of 2017----2018201820182018    

Ananyan MariettaAnanyan MariettaAnanyan MariettaAnanyan Marietta    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordKey wordKey wordKey wordssss:::: labour, unemployment, employer, job seeker, economy, age 
criteria, educational qualification, specialty 

The survey and analysis of any labour market is one of the country’s state 
policy directions. 

Lobour and unemployment issues are present especially in regions, which 
are the result of these regions unequal economy development. 

In order to highlight the labour issues in Vanadzor city we have carried 
out analysis of Vanadzor’s labour market (from 2017 to 2018) basic indicators: 
according to educational and age criteria, according to the educational of the 
unemployment, according to the number of unemployed people and according 
to the basic and perspective branches of economy. 

We have student the state employment profess realized in 8 directions as a 
result of which 212 unemployed people got jobs. 

The survey of Vanadzor city resources, its economic possibilities, 
competitive advantages and potentials make us come to the conclusion that 
economy here can be developed based on small and middle entrepreneurships. 
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